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RESUMO 

As florestas de mangue são reconhecidas como um importante sumidouro de CO2 

atmosférico que atenua as causas das mudanças climáticas, uma vez que armazenam 

o dobro de carbono comparado as florestas tropicais. Porém, estas florestas têm sido 

suprimidas por ações antrópicas como a urbanização costeira ao redor do mundo. 

Neste estudo foi avaliada a variação da área de cobertura de mangue nos 9 municípios 

da Baixada Santista, no Brasil, no período entre 1991 e 2018, além da avaliação do 

estoque de carbono e valoração deste serviço ecossistêmico. As florestas de mangue 

perderam cerca de 1,57% de área na Baixada Santista entre 1991 a 2018, tendo a 

sua maioria situada em municípios com maior urbanização e crescimento econômico. 

Ao longo dos 28 anos não houve ganho de área de mangue, evidenciando que a 

recuperação natural destas florestas pode estar comprometida e limitada por espaço 

disponível. Em 2018, a Baixada Santista totalizou uma área de 11.182,81 hectares de 

floresta de mangue, responsável por armazenar cerca de 1.300.340,45 Mg de carbono 

sobre e sob o solo. O estoque de carbono é um dos serviços ecossistêmicos provido 

por estas florestas de mangue que foram valorados em um montante de USD 

$114.429.959,86 para a Baixada Santista que implicam positivamente no Produto 

Interno Bruto da região, além de subsidiar planos efetivos de gestão costeira e 

preservação destas florestas.  

 

Palavras-chave: mangue, estoque de carbono, valoração ambiental, gestão costeira, 

mudanças climáticas. 
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ABSTRACT 

Mangrove forests are recognized as an important sink for atmospheric CO2 that 

mitigates the causes of climate change, since they store twice as much carbon 

compared to tropical forests. However, these forests have been suppressed by human 

actions such as coastal urbanization around the world. In this study, the variation of 

the mangrove coverage area in the 9 municipalities of Baixada Santista, in Brazil, 

between 1991 and 2018, in addition was measured the carbon stock and the valuation 

of this ecosystem service. Mangrove forests lost about 1.57% of the area in Baixada 

Santista between 1991 and 2018, with the majority located in municipalities with 

greater urbanization and economic growth. Over the 28 years there has been no gain 

in mangrove area, showing that the natural recovery of these forests may be 

compromised and limited by available space. In 2018, Baixada Santista resulted an 

area of 11,182.81 hectares of mangrove forest, responsible for storing about 

1,300,340.45 Mg of carbon on and under the ground. The carbon stock is one of the 

ecosystem services provided by these mangrove forests that were valued at USD $ 

114,429,959.86 for the Baixada Santista, which imply positively in the region's Gross 

Domestic Product, in addition to subsidizing effective coastal management plans and 

preservation of these forests. 

Keywords: mangrove, carbon stock, environmental value, coastal management, 

climate change. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento industrial e a urbanização tem pressionado e diminuído a 

cobertura vegetal das regiões costeiras do Brasil, a qual se estende em mais de nove 

mil quilômetros e 17 estados, do norte do estado do Amapá ao sul do Rio Grande do 

Sul (Cunha 2005; Meireles 2008; Mello et al. 2013; Serra e Filho 2019). De maneira 

acentuada, a supressão de ecossistemas ocorre em biomas costeiros como a Mata 

Atlântica que é considerada um dos hotspots da biodiversidade mundial, e em Zonas 

Costeiras onde são associados importantes ecossistemas, tais como estuários, recifes 

de corais, dunas, falésias, restingas, costões rochosos e manguezais (Kjerfve e 

Lacerda 1993).   

Dentre os ecossistemas mais impactados destacam-se os manguezais (Brasil 

1988; Schaeffer-Novelli et al. 2015), que são ecossistemas costeiros caracterizados 

por serem florestas inundadas em regiões tropicais e subtropicais que se 

desenvolvem, geralmente, em regiões estuarinas sobre sedimentos instáveis 

protegidos da ação das ondas na zona entre marés (Ricklefs e Latham 1993; Spalding 

et al. 1997). Na sua composição ecológica, a vegetação natural deste ecossistema é 

denominada mangue ou floresta de mangue, que pode ser caracterizado pela baixa 

diversidade de espécies arbóreas devido as condições extremas de baixas 

concentrações de oxigênio, alta salinidade e solo instável onde se encontram (Vannuci 

2001).   

Estudos globais estimam que na primeira década de 2000 havia uma área média 

de 149.617,75 km² de mangues distribuídos em 118 países (FAO 2007; Giri et al. 

2010; Spalding 2010), sendo que somente 6,9% dessas áreas eram protegidas por 

alguma regulamentação legal em seus países (Giri et al. 2010). A falta de legislação 

permite a continuidade do desmatamento deste ecossistema no mundo a uma taxa 

média de 0,16% e 0,39% ao ano e em regiões no sudeste asiático, que abriga metade 

do inventário deste ecossistema, a uma taxa de 3,58% a 8,08% ao ano (Hamilton e 

Casey 2016). 

As principais causas da redução de florestas de mangue se dão pelas atividades 

humanas nas regiões costeiras como pela aquicultura, adensamento humano, 

desenvolvimento industrial e portuário, navegação e extrativismo vegetal e animal. 

Além destas causas antrópicas serem prováveis de continuar no futuro, as mudanças 

climáticas tendem a agravar seus efeitos negativos sobre estas regiões (IPCC 2014; 
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Brasil 2018). A mudança do clima gera muitas ameaças para a conservação dos 

manguezais e sua vegetação, tais como: aumento do nível do mar, aumento do 

dióxido de carbono atmosférico e solubilidade de dióxido de carbono (CO2) oceânico 

alterando o pH da água, aumento da temperatura do ar e da água, mudança da 

frequência e intensidade de chuvas e, consequentemente, alteração da salinidade da 

água, afetando o equilíbrio ecológico (IPCC 2014; Banerjee et al. 2017). 

As causas das mudanças climáticas são muito discutidas por diversos autores 

que fundamentam que o aumento da concentração de gases de efeito estufa na 

atmosfera, como o dióxido de carbono, tem intensificado esse fenômeno e colocando 

em riscos diversos processos ecológicos (IPCC 2014; NAS 2014). Além da queima de 

combustíveis fósseis, outro fator que intensifica a emissão destes gases para 

atmosfera é o desmatamento de florestas que, por meio do sequestro de CO2 

atmosférico através do processo de fotossíntese e conversão em biomassa, 

armazenam carbono em seu tecido vegetal ao longo da vida (Adger e Brown 1994; 

Tian et al. 2016). 

As florestas de mangue são reconhecidas por armazenarem o dobro de carbono 

do que as florestas úmidas, considerando a mesma área equivalente (Kauffman et al. 

2018). A remoção ou sequestro de CO2 atmosférico e o armazenamento do carbono 

em sua biomassa são serviços ecossistêmicos que colaboram com a redução da 

concentração do principal gás de efeito estufa na atmosfera e minimizam os efeitos 

das mudanças climáticas sobre a sociedade (Duarte et al. 2013; Alongi 2014; IPCC 

2014; Collins et al. 2017; Kauffman et al. 2018).  

Além de manter um importante sumidouro de CO2 atmosférico, a recuperação e 

conservação da floresta de mangue é de suma importância, visto que estas florestas 

enfrentam dificuldades em se restabelecer naturalmente em áreas alteradas. A 

expansão destas florestas é influenciada pelas condições geográficas locais e pelas 

barreiras de infraestruturas como estradas, diques, paredões, canais de navegação, 

dentre outros (Kaly e Jones 1998). Logo, tais condições geográficas e barreiras 

dificultam a expansão das florestas de mangue para o interior, enquanto o aumento 

do nível do mar limita a borda costeira, podendo tornar o mangue progressivamente 

menor com cada geração sucessiva (Giri et al. 2010). 

Os efeitos da redução de área de floresta de mangue vão muito além da perda 

ecológica e de biodiversidade. Existem implicações econômicas da supressão de 



3 
 

florestas de mangue que já são discutidas em âmbito global, refletindo na 

compensação ambiental da perda de serviços ecossistêmicos fornecidos à 

comunidades locais como nos custos em recuperação destas áreas que podem variar 

de USD $5.000,00 a USD $10.000,00 por hectare (Barbier 2007; Adame et al. 2015). 

Estes custos não podem ser considerados elevados, uma vez que é necessário 

ressaltar que as florestas de mangue fornecem muitos serviços ecossistêmicos que 

incluem o fornecimento de alimentos e produtos para comunidades locais, filtro 

biológico natural de poluentes, área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e 

alimentação de espécies marinhas e terrestres, sequestro e estoque de carbono 

(Sathirathai 1998; Srinivasan et al. 2008).  

Os valores de recuperação do ecossistema também devem ser associados ao 

valor de cada serviço ecossistêmico fornecido, como o sequestro e estoque de 

carbono, uma vez que florestas de mangues poderiam gerar Certified Emission 

Reductions (CER) ou crédito de carbono. O CER é uma certificação gerida e 

acreditada pela Organização das Nações Unidas no caso de projeto classificado como 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou por organizações internacionais de 

acreditação no caso de projetos voluntários, em que um crédito de carbono 

corresponde à uma tonelada de CO2 e não emitida para a atmosfera ou reduzida, 

aonde os proponentes deste projeto podem comercializar este crédito de carbono no 

mercado para neutralizar as emissões inevitáveis de gases de efeito estufa de 

terceiros ou de si próprio (UNFCCC 2008). 

A geração destes créditos de carbono por meio de projetos de conservação 

florestal referem-se ao projetos conhecidos como Redução das Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal (REDD), que tem como objetivo reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa causadas pelo desmatamento e degradação de 

florestas por meio da agregação de valor econômico no carbono estocado nestas 

florestas (Angelsen et al. 2009). Logo, os projetos REDD aplicados na conservação 

de florestas de mangue necessitam de melhor entendimento e discussão para que 

possam ser considerados como mecanismo efetivos de conservação destas florestas.  

Mecanismos como o REDD são norteados pela valoração econômica dos 

serviços ecossistêmicos de sequestro e estoque de carbono em florestas, associado 

ao valor econômico e social agregado à conservação destes ecossistemas para 

determinada região (Ricke et al. 2018). Portanto, a valoração destes serviços torna-

se um desafio que deve ser melhor discutido e contextualizado, indicando a 
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importância da manutenção destes serviços ecossistêmicos para a economia e a 

sociedade local. No mais, globalmente, ainda são pouco discutidos os parâmetros 

monetários regionais associados ao estoque de carbono em florestas de mangue e a 

relação de como o crescimento econômico e a densidade demográfica podem 

comprometer a conservação destes estoques (Barbier e Cox 2003; Groot et al. 2010; 

Van der Ploeg et al. 2010; Nzunda e Midtgaard 2017). 

A valoração destes serviços ecossistêmicos providos pelas florestas de 

mangues é fundamental para decisões de manejo ambiental de gestores públicos e 

gerar subsídios científicos no que tange à relação da conservação de ecossistemas 

marinhos e valoração do carbono, bem como, a elaboração de planos regionais de 

adaptação à mudança do clima. No mais, é importante e oportuno entender como a 

alteração da cobertura de mangue ao longo do tempo em regiões litorâneas altamente 

urbanizadas tem contribuído com as concentrações de CO2 atmosférico e afetado a 

economia dos municípios, devido ao momento em que medidas de combate às 

mudanças climáticas se colocam em evidência (Cunha-Lignon et al. 2009; IPCC 

2014). 

 

2. OBJETIVOS 

Meu objetivo principal foi investigar as implicações econômicas relativas à 

variação do estoque de carbono em floresta de mangue na Baixada Santista 

decorrentes da urbanização costeira entre os anos de 1991 a 2018. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Avaliar a relação do desenvolvimento econômico dos municípios da Baixada 

Santista na variação da cobertura de floresta de mangue da região; 

• Avaliar a variação de estoque de carbono nas florestas de mangues dos 

municípios da Baixada Santista; 

• Relacionar a valoração ambiental do estoque de carbono, associado ao 

sequestro de CO2 atmosférico, das florestas de mangue e o Produto Interno 

Bruto (PIB) de cada munícipio para os anos de estudo.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO – BAIXADA SANTISTA 

A área modelo para este estudo foi a Região Metropolitana da Baixada Santista, 

deste ponto em diante denominada apenas como Baixada Santista, que é constituída 

pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Guarujá, Praia 

Grande, Santos e São Vicente (Figura 1). A região possui área territorial de 2.428,74 

km² (IBGE 2018).  

 

Figura 1. Mapa de localização do municípios da Baixada Santista com dados obtidos do Instituto 
Brasileiro de Geográgia e Estatística (IBGE, 2020). 

A Baixada Santista está inserida no bioma da Mata Atlântica composta por 

formações florestais nativas como floresta ombrófila densa e ecossistemas 

associados de Zonas Costeiras como manguezais, vegetações de restingas, praias 

arenosas e costões rochosos. A classificação do clima da região é Af (tropical without 

dry season) de acordo com o critério de Köppen, caracterizado pelo clima tropical com 

muita pluviosidade ao longo do ano (Alvares et al. 2013). Os municípios de Itanhaém, 

Bertioga e Peruíbe possuem maior área territorial, enquanto os municípios de Santos 

e Cubatão são os que apresentaram maior área de cobertura de mangue da Baixada 

Santista em 1991 (Tabela 1). O estudo realizado por Lamparelli e Moura (1999) 
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destacou que o município de Mongaguá é o único município da Baixada Santista que 

não possuía cobertura de mangue. 

O desenvolvimento urbano da Baixada Santista é um processo histórico que se 

inicia no século XVI, com as atividades portuárias de escoamento de mercadorias pela 

região estuarina do canal entre as áreas dos atuais municípios de Santos e São 

Vicente que passaram a ser ocupadas sem planejamento. Até a década de 1950, as 

atividades portuárias na Baixada Santista eram a base do crescimento urbano da 

região. Em seguida, a instalação da usina hidroelétrica Henry Borden e de grandes 

indústrias petroquímicas e metalúrgicas no complexo industrial no município de 

Cubatão estimulou a migração em massa de pessoas para a região, devido à oferta 

de trabalho. Estas ações levaram a ocupação de regiões onde antes eram 

ecossistemas preservados, como manguezais. Já em 1980, a construção da Ponte do 

Mar Pequeno, que liga a ilha de São Vicente ao município de Praia Grande, provocou 

grande mobilidade de pessoas rumo ao litoral sul, buscando, especialmente, cidades-

dormitórios e assim expandindo a urbanização para os demais municípios, como 

Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe (Neto 1989; Lisboa 2005; Afonso 2006).   

Tabela 1. Área territorial dos municípios da Baixada Santista obtidas pelo IBGE e área de manguezal 
por município segundo mapeamento a partir de fotografias aéreas de 1986 e de imagens de satélite de 
1984 realizado por Lamparelli e Moura (1999). 

Município 
Área territorial, 

em km² 

Área de manguezal, 

em km2 

Percentual da área 

de manguezal (%) 

Bertioga 491,55 18,31 3,72 

Guarujá 144,79 15,00 10,36 

Cubatão 142,88 23,00 16,10 

Santos 281,03 30,69 10,92 

São Vicente 148,10 16,00 10,80 

Praia Grande 149,25 8,00 5,36 

Mongaguá 143,21 - - 

Itanhaém 601,71 3,75 0,62 

Peruíbe 326,22 5,46 1,67 

Baixada Santista 2.428,74 120,21 4,95% 

 

A Baixada Santista retrata um exemplo de adensamento urbano em região 

costeira, que abriga diversas atividades antrópicas que passam interferir nos 

ecossistemas naturais, como a remoção da vegetação e aterramento para 

desenvolvimento imobiliário e expansão portuária, alteração do substrato original, 

extrativismo de peixes e crustáceos, perturbações em função da navegação e 

atividades portuárias e a contaminação da água por efluentes domésticos (Lopes et 
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al. 2007; Cunha-Lignon et al. 2009; Buruaem et al. 2013; Brasil 2018). Essas 

atividades podem ter efeitos muitas vezes irreversíveis nos ecossistemas da Baixada 

Santista, assim como mundialmente conhecido, incluindo perda de área e da 

qualidade da água, redução da biodiversidade e até mesmo contribuindo com as 

mudanças climáticas através da emissão de dióxido de carbono antes estocado em 

florestas, como o mangue (Forester e Machlist 1996; IPCC 2014). 

Em relação ao aspecto econômico, a Baixada Santista é caracterizada pela 

diversidade de seus municípios, abrangendo o polo industrial de Cubatão e o 

Complexo Portuário de Santos, desempenhando funções de destaque em âmbito 

estadual, nos setores da indústria e turismo, e outras de abrangência regional, 

relativas aos comércios atacadista e varejista, ao atendimento à saúde, educação, 

transporte e sistema financeiro (EMPLASA 2019). Em 2018, a Baixada Santista 

possuía mais de 1,8 milhões de habitantes, refletindo em uma densidade de 752 

habitantes por km², e um Produto Interno Bruto (PIB) superior à 61 bilhões de reais, 

sendo os municípios de Santos, São Vicente e Guarujá com maior representatividade 

na população e no PIB regional, seguido por Praia Grande e Cubatão (Tabela 2). 
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Tabela 2 . População, densidade demográfica e Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios da Baixada 
Santista para os anos de 1991, 2000, 2010 e 2018, a partir de dados do ¹IBGE, ²Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Brasil. 

Município Ano 
População 

(hab.)¹ 

Densidade Demográfica 

(hab.km-²) 
PIB (x1000)³ (R$) 

Bertioga 1991 16.985 34,55  119.024,77  
 2000 30.039 61,11  214.821,00  
 2010 47.645 96,93 1.097.980,00  

  2018 59.297 120,63 1.606.552,93  

Guarujá 1991 210.207 1.451,77 1.182.439,60  
 2000 264.812 1.828,89 2.019.675,00  
 2010 290.752 2.008,04  4.443.142,00  

  2018 315.563 2.179,39 8.589.741,43  

Cubatão 1991 91.136 637,85  502.666,08  
 2000 108.309 758,05  3.087.521,00  
 2010 118.720 830,91  9.466.000,00  

  2018 128.748 901,10  12.336.913,50  

Santos 1991 411.938 1.465,80  5.314.642,82  
 2000 417.983 1.487,31  4.605.213,00  
 2010 419.400 1.492,35  13.546.943,00  

  2018 434.742 1.546,94  22.532.671,80  

São Vicente 1991 268.618 1.813,76  1.902.750,23  
 2000 303.551 2.049,64  1.223.971,00  
 2010 332.445 2.244,73  3.360.635,00  

  2018 360.380 2.433,36  5.204.306,34  

Praia Grande 1991 123.492 827,40  785.646,22  
 2000 193.582 1.297,01  1.083.724,00  
 2010 262.051 1.755,75  3.276.663,00  

  2018 310.024 2.077,17  6.688.613,69  

Mongaguá 1991 19.026 132,86  102.918,48  
 2000 35.098 245,09  173.401,00  
 2010 46.293 323,26  435.874,00  

  2018 54.257 378,88  986.034,79  

Itanhaém 1991 46.074 76,57  278.688,73  
 2000 71.995 119,65  344.185,00  
 2010 87.057 144,68  869.873,00  

  2018 98.629 163,91  1.855.369,71  

Peruíbe 1991 32.773 100,46  217.705,80  
 2000 51.451 157,72  250.805,00  
 2010 59.773 183,23  649.577,00  

  2018 66.572 204,07  1.346.871,59  

Baixada Santista 1991 1.220.249 502,42  10.406.482,72  

  2000 1.476.820 608,06 13.003.316,00  

  2010 1.664.136 685,19  37.146.687,00  

  2018 1.828.212 752,74  61.147.075,78  

Nota: ³PIB 2018 foi adotado o último PIB divulgado de 2017. 
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3.2. AMOSTRAGEM DE DADOS 

3.2.1. SENSORIAMENTO REMOTO 

O sensoriamento remoto foi utilizado como método de análise de dados 

espaciais para mapear as áreas de floresta de mangue. Para essa análise espacial 

da Baixada Santista para os anos de 1991, 2000, 2010 e 2018, foram utilizadas cenas 

disponíveis do satélite Landsat, com resolução espacial de 30 metros, 

especificamente os produtos do Landsat Level-1, que tem sofrido correções 

atmosféricas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS 2018). Esses 

produtos incluíam cenas de refletância da superfície de cada banda Landsat, sendo 

que para este estudo utilizamos cenas de três meses de estações diferentes para 

cada ano, filtrado com menor presença de nuvens no céu, o qual permite melhor 

resolução e visão da cobertura solo. 

As seis cenas para cada ano (1991, 2000, 2010 e 2018) foram processadas 

utilizando o software livre QuantumGIS (versão 3.8.2 Zanzibar) (2019), montando três 

imagens em RGB (red-green-blue) por meio do empilhamento das bandas de 1 a 5 e 

7 para cada um dos anos analisados, possibilitando a identificação visual e de 

refletância das áreas de mangues, uma vez que esta análise se provou eficaz por 

Estoque et al. (2018). As áreas foram classificadas em Mangue, Vegetação (não 

mangue), Solo descoberto e Água utilizando o plug-in Dzetsaka do QGIS. As áreas 

identificadas como floresta de mangue foram vetorizadas em polígonos, que em 

seguida foram sobrepostas as imagens RGB processadas para ajustes manual. A 

escala de visualização das imagens foi de 1:20.000, na maioria dos casos. 

Visando validar as áreas de floresta de mangue identificadas, as cenas do 

Landsat também foram processadas por meio de índices espectrais derivados da 

refletância da superfície, sendo o NDVI (Índice de Diferença de Vegetação 

Normalizada), SAVI (Índice de Vegetação Ajustado do Solo) e o NDMI (Índice de 

Umidade por Diferença Normalizada), além de comparações com estudos de outros 

autores. O NDVI é gerado a partir da diferença entre as refletâncias da banda 

infravermelho e banda vermelho, dividido pela soma das reflectâncias dessas duas 

bandas (Masek et al. 2006; Vermote et al. 2016), que varia de -1 a +1 (quando mais 

próximo de +1, maior a densidade da cobertura vegetal). Para este estudo utilizou-se 

as bandas 3 e 4 para as cenas do Landsat 5 e 7, e as bandas 4 e 5 para as cenas do 

Landsat 8.  
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O cálculo do NDVI (unidade adimensional) pode ser exemplificado pela Equação 

1, sendo que NIR refere-se a Banda infravermelho e RED à Banda vermelho.  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 −𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷)
                                             (1) 

Embora o SAVI ser comumente utilizado para corrigir o NDVI quando há 

influência da refletância do solo em locais aonde a cobertura vegetal é baixa, o que 

não corre de forma geral na área desse estudo, este índice foi utilizado para minimizar 

os efeitos da cor do solo nos resultados, uma vez que os manguezais estão presentes 

em solos argilosos com tonalidades escuras diferentes dos demais ecossistemas 

(Firme 2003). Este índice varia de -1 a +1, sendo que quanto mais próximo de -1, 

maior a exposição do solo descoberto de vegetação. 

O cálculo do SAVI (unidade adimensional) se dá pela razão entre os valores RED 

e NIR com um fator de correção do brilho do solo (L) definido como 0,5 para a maioria 

dos tipos de cobertura do solo (Equação 2). 

𝑆𝐴𝑉𝐼 = (1 + 𝐿) ×
(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷+𝐿)
      (2) 

O NDMI (unidade adimensional) é um índice utilizado para determinar a umidade 

da vegetação, que varia de -1 a +1 (quanto mais próximo a +1, maior a cobertura 

vegetal e umidade do solo), sendo calculado como uma razão entre os valores NIR e 

SWIR, onde NIR refere-se a Banda infravermelho e SWIR à Banda infravermelho de 

ondas curtas (Equação 3).  

𝑁𝐷𝑀𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅−𝑆𝑊𝐼𝑅)

(𝑁𝐼𝑅+𝑆𝑊𝐼𝑅)
        (3) 

A etapa de geoprocessamento gerou três imagens para cada índice de 

refletância mais uma imagem do empilhamento em RGB para cada ano. Esta etapa 

utilizou a análise de seis cenas do Landsat 5 Thematic Mapper para o ano de 1991, 

doze cenas do Landsat 5 Thematic Mapper e duas cenas do Landsat 7 Enhanced 

Thematic Mapper Plus para o ano de 2000 e 2010 e seis cenas do Landsat 8 

Operacional Land Imager para 2018 (1997). Para ambos os anos as cenas obtidas 

são do caminho 219; linha 77 e 76 (Tabela 3).  
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Tabela 3. Cenas de satélite Landsat utilizadas para geração de imagens utilizando diferentes índices 
de refletância da cobertura do solo da Baixada Santista para os anos de 1991, 2000, 2010 e 2018, 
através de dados adquiridos da plataforma EarthExplorer da United States Geological Survey (2018).  

 

S
a

té
li

te
 

L
in

h
a
 

D
a

ta
 d

a
 

c
e

n
a
 Bandas (B) utilizadas para classificação 

Ano 
Geração das 

imagens RGB 
NDVI SAVI NDMI 

1991 

L
a

n
d
s
a

t 
5
 

76 01/06/1991 

Empilhamento 

das B7, B5, B4, 

B3, B2, B1 

𝐵4 − 𝐵3

𝐵4 + 𝐵3
 (1 + 𝐿) ×

(𝐵4 − 𝐵3)

(𝐵4 + 𝐵3 + 𝐿)
 

𝐵4 − 𝐵5

𝐵4 + 𝐵5
 

77 01/06/1991 

76 23/12/1990 

77 23/12/1990 

76 04/08/1991 

77 04/08/1991 

2000 

L
a

n
d
s
a

t 
5
 76 25/06/2000 

77 25/06/2000 

76 16/12/1999 

77 16/12/1999 

L
a

n
d

s
a

t 
7
 

76 30/04/2000 

77 30/04/2000 

2010 

L
a

n
d
s
a

t 
5
 

76 05/02/2010 

77 05/02/2010 

76 04/05/2010 

77 04/05/2010 

76 24/08/2010 

77 24/08/2010 

2018 

L
a

n
d
s
a

t 
8
 

76 13/07/2018 

Empilhamento 

das B7, B6, B5, 

B4, B3, B2 

𝐵5 − 𝐵4

𝐵5 + 𝐵4
 (1 + 𝐿) ×

(𝐵5 − 𝐵4)

(𝐵5 + 𝐵4 + 𝐿)
 

𝐵5 − 𝐵6

𝐵5 + 𝐵6
 

77 13/07/2018 

76 10/05/2018 

77 10/05/2018 

76 26/05/2018 

77 26/05/2018 

 

Todos os arquivos processados foram georreferenciados para o sistema de 

referência (datum) SIRGAS2000 e sistema de coordenadas cartesiano Universal 

Transversa de Mercator (UTM) da Zona 23 Sul, aonde está inserido a área de estudo. 

O geoprocessamento das imagens em RGB dos municípios da Baixada Santista 

geraram mapas para os anos de 1991, 2000, 2010 e 2018, que em conjunto com os 

mapas de NDVI, NDMI e SAVI de cada município possibilitou a extração do contorno 

da área de mangue, prioritariamente através de observação das imagens RGB, 

identificando estas áreas de vegetação próximas aos corpos hídricos de agua doce e 

ao oceano (Figura 2 a 5).  

Os mapas em NDVI possibilitaram uma melhor análise e classificação da 

vegetação de mangue que confronta com outras vegetações, tendo que o NDVI para 

a cobertura de mangue variou de -0,062 a 0,509. Enquanto os mapas em NDMI que 

variaram de -0,028 a 0,305 para a cobertura de mangue ajudaram a identificação 
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destas áreas por estarem localizadas em regiões mais saturadas de umidade que as 

outras florestas. Por fim, os mapas gerados em SAVI refinaram a identificação das 

áreas de floresta de mangue isolando as áreas desprovidas de vegetação, tendo que 

o SAVI para a cobertura de mangue variou de -0,093 a 0,762. Para fins de 

identificação espacial das áreas de floresta de mangue alteradas ao longo do tempo, 

foi considerando um mapa unificado de cada ano, sendo que este mapa unificado foi 

gerado a partir dos três mapas do referido cada ano (Figura 6).  
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Figura 2. Sensoriamento remoto da cobertura de floresta de mangue da Baixada Santista para o ano 
de 1991 utilizando diferentes análises e classificação das cenas de 01/06/1991 do Landsat obtidas 
através do EarthExplorer da USGS, sendo (A) imagem RGB montada a partir de empilhamento de 
cenas obtidas do Landsat 5, (B) classificação supervisionada de imagem RGB utilizando plugin 
dzetsaka, (C) imagem gerada a partir do NDVI (D) imagem gerada a partir do SAVI (E) imagem gerada 
a partir do NDMI (F) área de floresta de mangue identificada e poligonizada a partir de interpolação e 
intersecção das imagens geradas e analisadas com características de cobertura de mangue. 
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Figura 3. Sensoriamento remoto da cobertura de floresta de mangue da Baixada Santista para o ano 
de 2000 utilizando diferentes análises e classificação das cenas de 25/06/2000 do Landsat obtidas 
através do EarthExplorer da USGS, sendo (A) imagem RGB montada a partir de empilhamento de 
cenas obtidas do Landsat 5, (B) classificação supervisionada de imagem RGB utilizando plugin 
dzetsaka, (C) imagem gerada a partir do NDVI (D) imagem gerada a partir do SAVI (E) imagem gerada 
a partir do NDMI (F) área de floresta de mangue identificada e poligonizada a partir de interpolação e 
intersecção das imagens geradas e analisadas com características de cobertura de mangue. 
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Figura 4. Sensoriamento remoto da cobertura de floresta de mangue da Baixada Santista para o ano 
de 2010 utilizando diferentes análises e classificação das cenas de 04/05/2010 do Landsat obtidas 
através do EarthExplorer da USGS, sendo (A) imagem RGB montada a partir de empilhamento de 
cenas obtidas do Landsat 5, (B) classificação supervisionada de imagem RGB utilizando plugin 
dzetsaka, (C) imagem gerada a partir do NDVI (D) imagem gerada a partir do SAVI (E) imagem gerada 
a partir do NDMI (F) área de floresta de mangue identificada e poligonizada a partir de interpolação e 
intersecção das imagens geradas e analisadas com características de cobertura de mangue. 
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Figura 5. Sensoriamento remoto da cobertura de floresta de mangue da Baixada Santista para o ano 
de 2018 utilizando diferentes análises e classificação das cenas de 26/05/2018 do Landsat obtidas 
através do EarthExplorer da USGS, sendo (A) imagem RGB montada a partir de empilhamento de 
cenas obtidas do Landsat 8, (B) classificação supervisionada de imagem RGB utilizando plugin 
dzetsaka, (C) imagem gerada a partir do NDVI (D) imagem gerada a partir do SAVI (E) imagem gerada 
a partir do NDMI (F) área de floresta de mangue identificada e poligonizada a partir de interpolação e 
intersecção das imagens geradas e analisadas com características de cobertura de mangue. 
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Figura 6. Identificação espacial da alteração de área de floresta de mangue na Baixada Santista para 
os períodos de 1991-2000, 2000-2010 e 2010-2018 gerados a partir de interposição de imagens 
geoprocessadas unificadas para cada ano obtidas da plataforma EarthExplorer da United States 
Geological Survey (2020). 

O mapeamento das áreas de florestas de mangue considerou diferentes cenas, 

imagens e índices de refletância da cobertura do solo para validação da delimitação 

destas áreas. Porém, é importante considerar que os resultados do mapeamento 

podem possuir variância e incertezas inerentes da metodologia, como imprecisão nos 

pixels das imagens avaliadas nas cenas de satélite.  

A variação temporal das áreas de florestas de mangue foi avaliada por uma 

análise de variância (ANOVA) para cada município das áreas mapeadas de floresta 
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de mangue para cada ano (n = 3 imagens por ano) e foi aplicado um teste a posteiori 

de Tukey. Considerou-se como perdas e ganhos de área apenas os resultados 

estatisticamente significantes, sendo que as demais foram consideradas “alterações”, 

não podendo ser afirmado que houve realmente perda ou ganho de mangue, haja 

vista que pode se tratar de uma variação numérica associada ao erro das cenas de 

satélites observadas.   

No caso de perda de floresta de mangue entre os anos de 1991 e 2018, foi 

realizada a análise do uso atual do solo, a partir da imagem de satélite do ano de 

2020, disponibilizada pelo Google no software QGIS. As potenciais atividades ou 

evento de supressão destas áreas foi avaliada visualmente e calculada a estimativa 

percentual a partir da imagem da Baixada Santista de 2020, sendo classificado como 

“Moradia Regular”, “Ocupação Irregular”, “Industrial-Portuária”, “Utilidade Pública” e 

“Cobertura Vegetal ou Água”. 

A classificação “Moradia Regular” considerou a cobertura do solo por ocupação 

residencial regular, como loteamentos e bairros, que não divergem da legislação de 

zoneamento urbano e Plano Diretor de cada município e possuem infraestrutura 

básica de iluminação pública e domiciliar e saneamento básico. Enquanto a 

“Ocupação Irregular”, refere-se à ocupação por moradia irregular como palafitas e 

invasões, que não foram construídas balizada na legislação e no planejamento 

urbano. A classificação “Industrial-Portuária” considerou toda a cobertura do solo por 

infraestruturas e solo sem cobertura vegetal em áreas inseridas nas dependências do 

Complexo industrial de Cubatão e do Porto de Santos. A classificação “Utilidade 

Pública” considerou a cobertura do solo por infraestruturas de natureza pública para 

atendimento à população regional, como rodovias, estações de tratamento de esgoto 

e de água e estações de distribuição de energia elétrica. Enquanto a classificação 

“Cobertura Vegetal ou Água” considerou toda área coberta por lâmina d’água ou outra 

vegetação que não floresta de mangue. 
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Figura 7. Área de floresta de mangue perdida entre os anos de 1991 e 2018 na Baixada Santista com 
destaque para os municípios que apresentaram perda de área, sobreposta em imagem de satélite de 
2020 do Google Earth (2020). 

3.2.2. ESTIMATIVA DE REMOÇÃO DE CO2 ATMOSFÉRICO E ESTOQUE DE 

CARBONO  

As estimativas de emissão e remoção de dióxido de carbono (CO2) atmosférico 

pelas florestas de mangues foram realizadas utilizando a Orientação Metodológica 

sobre Terras com Solos Úmidos e Drenados, e Áreas Úmidas Construídas para 

Tratamento de Águas Residuárias do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) e diretrizes da norma ISO14064-1 (Gases de efeito estufa - Parte 
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1: Especificação e orientação a organizações para quantificação e elaboração de 

relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa) (ISO 2006). Estas 

estimativas permitiram calcular o estoque de carbono nas florestas de mangue da 

Baixada Santista para os ano de 1991, 2000, 2010 e 2018 (Hiraishi et al. 2014).  

Conforme discutido no Quinto Relatório de Avaliação (AR5) do IPCC, seguiu 

como base a Equação 4: 

𝐸𝑚𝑢(𝑡 𝐶𝑂2) = ∑ 𝐸𝐹𝑎(
𝑡 𝐶𝑂2

ℎ𝑎
) × 𝐴𝑎(ℎ𝑎)  +  𝐸𝐹𝑏(

𝑡 𝐶𝑂2

ℎ𝑎
) × 𝐴𝑏(ℎ𝑎) + ⋯ +  𝐸𝐹𝑛(

𝑡 𝐶𝑂2

ℎ𝑎
) × 𝐴𝑛(ℎ𝑎)

𝑡𝑓

𝑖=𝑡𝑖
   (4) 

Onde Emu refere-se à emissão por município, ti e tf são anos inicial e final, EFa 

descreve o fator de emissão em função à atividade impactante e Aa é a área que 

sofreu o impacto. Neste estudo a atividade impactante se refere à mudança de uso do 

solo, sendo adotado como premissa que a supressão de mangues ocorre pela 

remoção da vegetação e consequentemente a perda do atual estoque de carbono 

daquele local, uma vez que a vegetação suprimida passa a comprometer o controle 

deste estoque mesmo na lenha, que poderá ser convertido em emissão de CO2 para 

atmosfera devido a queima ou da decomposição natural do material lenhoso. 

Para mensuração da remoção de emissão em função a conservação e 

recuperação de mangues, seguiu como base a Equação 5: 

𝑅𝑚𝑢(𝑡 𝐶𝑂2) = ∑ 𝑅𝐹𝑚𝑢(
𝑡 𝐶𝑂2

ℎ𝑎
) × 𝐴𝑚𝑢(ℎ𝑎)

𝑡𝑓

𝑖=𝑡𝑖
      (5) 

Onde Rmu refere-se à remoção de CO2 por município, RFmu descreve o fator de 

remoção por conservação ou recuperação e Amu é a área conservada. A quantificação 

final por município, que resultará em um balanço de emissões e remoções de CO2, se 

dará pela Equação 6: 

𝐵𝑚𝑢(𝑡 𝐶𝑂2) =  𝐸𝑚𝑢(𝑡 𝐶𝑂2) − 𝑅𝑚𝑢 (𝑡 𝐶𝑂2)      (6) 

Onde Bmu é o balanço de emissões e remoções por município. O balanço de 

emissões e remoções de CO2, para a Baixada Santista (BBaixada Santista) se deu pela 

Equação 7: 

𝐵𝑟𝑚𝑏𝑠(𝑡 𝐶𝑂2) =  ∑ 𝐸𝑚𝑢 (𝑡 𝐶𝑂2) −  ∑ 𝑅𝑚𝑢(𝑡 𝐶𝑂2)     (7) 

Estudos estimam que manguezais armazenem em média 146,8 toneladas de 

carbono (t C) por hectare em sua  vegetação  acima  do  solo (ou  538,4  tCO2e.ha-¹) 

,  e  446,2  t C  por  hectare  (1.637,5 tCO2e.ha-¹)  em  matéria  orgânica  no  solo  

(Jones et al. 2014). No entanto o presente estudo abordou apenas o estoque de 
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carbono na vegetação acima do solo como troco e folhas e no solo como raízes da 

vegetação viva, não sendo considerado demais fonte de matéria orgânica presente 

no solo deste ecossistema.  

A realização de estimativa de remoção e emissão de CO2 para este estudo, 

visando refletir a realidade da região e trazer mais precisão e integridade nos 

resultados, se balizou na densidade (Tabela 4) e características de espécies arbóreas 

de mangues (Tabela 5) predominantes na Baixada Santista. Estas espécies são 

Avicennia schaueriana (mangue branco), Laguncularia racemosa (mangue preto) e 

Rhizophora mangle (mangue preto) (Beltran et al. 2012; Schmiegelow e Gianesella 

2014; Mano-Clara e Schmiegelow 2015; Blotta et al. 2016; Módolo et al. 2017).  

Tabela 4. Densidade média de individuos árboreos por espécie de mangue para cada munícipio da 
Baixada Santista. Fonte: ¹(Schmiegelow e Gianesella 2014). ²(Módolo et al. 2017). ³(Beltran et al. 2012). 
4(Mano-Clara e Schmiegelow 2015). 5(Blotta et al. 2016) adaptado através de proporção. 6média 
aritmética dos demais munícipios. 7média aritmética da soma dos munícipios. 

 Densidade média de indivíduos por hectare e percentual 

 Avicennia schaueriana 

(mangue branco) 

Laguncularia racemosa 

(mangue preto) 

Rhizophora mangle 

(mangue preto) 

Bertioga¹ 5.058 71% 285 4% 1.781 25% 

Guarujá² 1.213 26% 373 8% 3.079 66% 

Cubatão¹ 2.827 65% 304 7% 1.218 28% 

Santos¹ 2.880 49% 570 10% 2.480 42% 

São Vicente³ 229 7% 426 13% 2.626 80% 

Praia Grande4 2.140 59% 880 24% 581 16% 

Mongaguá -  -  - - 

Itanhaém6 2.391 50% 473 10% 1.960 41% 

Peruíbe5 2.391 50% 473 10% 1.960 41% 

Baixada 

Santista7 
2.391 50% 473 10% 1.961 41% 

 

O diâmetro da altura do peito (DAP) médio para estimativa de biomassa para 

cada espécie foi calculado por meio da média aritmética dos três maiores DAP 

predominante para cada espécie conforme o estudo de Cordeiro e Costa (2010), 

enquanto a densidade mássica destas espécies foram discutidas por diversos autores 

(Saenger 2002; Komiyama et al. 2005; Zanne et al. 2009; Donato et al. 2012) (Tabela 

5). 
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Tabela 5. Densidade mássica média e diâmetro da altura do peito médio por espécie de mangue, 
predominante na Baixada Santista, discutidos por estudos realizados em 12 diferentes áreas no mundo 
(Saenger 2002; Komiyama et al. 2005; Zanne et al. 2009; Cordeiro e Costa 2010; Donato et al. 2012) 

Espécie 
Diâmetro da Altura do Peito 

(cm) 

Densidade mássica 

(g.cm-³) 

Avicennia schaueriana 16,76 0,72 

Laguncularia racemosa 26,36 0,60 

Rhizophora mangle 16,13 0,87 

 

Conforme Komiyama et al. (2005), o produto das Equações 8 e 9 fornece a 

biomassa média presente no troco e folhas (Wt) e a biomassa das raízes de espécies 

de vegetação mangue, (Wr) respectivamente (Tabela 5). Sendo p a densidade 

mássica de cada espécie e DAP o diâmetro da altura do peito de cada espécie.  

𝑊𝑡(g) = 0,247 × 𝑝 (
𝑔

𝑐𝑚3) × (𝐷𝐴𝑃(𝑐𝑚)2)1,23  (8) 

𝑊𝑟(g) = 0,199 × 𝑝(
𝑔

𝑐𝑚3)0,899 ×  (𝐷𝐴𝑃(𝑐𝑚)2)2,22  (9) 

O estoque de carbono por hectare de mangue (Cm) para cada munícipio foi 

estimado (Anexo I), conforme Equação 10. Sendo Cm o carbono total (em Megagrama, 

equivalente a uma tonelada) estocado na biomassa de mangue por hectare, tCt a taxa 

de conversão de biomassa de trocos e folhas por espécie para carbono (45%) 

(Howard et al. 2014), tCr a taxa de conversão de biomassa de raízes por espécie para 

carbono (39%) (Jaramillo et al. 2003) e di,e a densidade de indivíduos por espécie por 

hectare (Tabela 4). 

𝐶𝑚(Mg) = ∑ (𝑊𝑡 × 𝑡𝐶𝑡 +  𝑊𝑟(g) × 𝑡𝐶𝑟) × 𝑑𝑖,𝑒𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒    (10) 

Finalmente, foi estimado o estoque de carbono em florestas de mangue para 

cada município para os anos de 1991, 2000, 2010 e 2018 – em megagrama de 

carbono (Mg C) que equivale a uma tonelada-, baseado nas áreas mapeadas por 

sensoriamento remoto. O estoque de carbono também foi reportado em carbono 

estocado por hectare de floresta de mangue. Por fim, foi realizado o cálculo 

estequiométrico para balizar o fator de emissão de dióxido de carbono emitido em 

reação de combustão, visando quantificar a emissão de CO2 em atividades de 

supressão de mangue. Sendo: 

12 𝐶 → 44 𝐶𝑂2 
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3.2.3. VALORAÇÃO ECONÔMICA DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS  

A valoração dos serviços ecossistêmicos de sequestro de CO2 atmosférico e 

estoque de carbono das florestas de mangues da Baixada Santista consistiu em 

estimar os potenciais ganhos e prejuízos pertinentes à conservação, expansão e 

supressão destas florestas para os anos de 1991, 2000, 2010 e 2018.  

Os recursos avaliados referem-se aos serviços de estoque de carbono 

associado ao sequestro de CO2 atmosférico, que são considerados como exauríveis 

e de uso direto e indireto, uma vez que contribui com o estoque de carbono que reflete 

na concentração dos gases de efeito estufa, influenciando o aquecimento terrestre e 

o bem-estar da sociedade, bem como a oportunidade de geração de receita financeira 

com a criação de crédito de carbono e sua comercialização no mercado (Motta 1997; 

Siikamäki et al. 2012). 

Os valores econômicos dos impactos ambientais em ecossistemas costeiros 

podem ser estimados através de diferentes métodos, considerando a natureza do 

impacto e as variáveis consideradas (Vo et al. 2012). Estes métodos são baseados 

em estudos realizados por vários autores e discutido por Motta (1997), os quais foram 

realizados para atribuir valores monetários para bens e serviços ambientais, podendo 

ser incorporados na gestão costeira.  

O método mais comum de valoração ambiental para este tipo de recurso é o de 

Transferência de Benefícios (Van der Ploeg et al. 2010), porém este método é passível 

de extrapolação de dados sobre um determinado local de estudo para outro contexto, 

já que condições biológicas, ecológicas e socioeconômicas, especialmente, podem 

ser muito diferentes. Em virtude disso, este estudo adotou o método da Função de 

Produção, que busca utilizar de preços de mercado deste bem (e.g. mercado de 

carbono) ou serviço privado para estimar o valor econômico do recurso ambiental, que 

neste caso refere aos serviços ecossistêmicos já elencados (Motta 1997). 

Para a Função de Produção neste estudo (Equação 11), foi delineado a seguinte 

função considerando as premissas e diretrizes discutida por Motta (1997): 

𝑅 = 𝑍 × 𝑝𝑍 − 𝐸 × 𝑝𝐸   (11) 

Sendo R o valor econômico líquido ou coeficiente de valor do serviço 

ecossistêmico (em $) referente ao estoque de carbono, Z a produção de determinado 

bem e serviço (em $) que neste caso atribuiremos ao estoque de uma tonelada de 
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carbono, pZ refere-se ao preço de Z no mercado em função ao ano (em $.ano-¹), E o 

valor dos insumos para produção (em $)  de Z e pE é o preço de E no mercado (em 

$). 

Neste estudo, como E refere-se à própria conservação do manguezal prevista 

em lei (BRASIL 2012), adotaremos a premissa que pE é zero. O coeficiente de valor 

do serviço ecossistêmico (pZ) refere-se ao preço de mercado de um crédito de 

carbono.  

Desse modo, visando estimar o valor econômico R em relação às áreas de 

floresta de mangue na Baixada Santista (em $.ha-¹), utilizou-se a Equação (12) do 

Valor do Serviço Ecossistêmico (ESV): 

𝐸𝑆𝑉𝐶,𝑆 = ∑ 𝐴 × 𝑉𝑛
𝑖=1     (12) 

Sendo que S se refere ao ESV total da região C ou município S; A é a área (ha) 

de mangue; Vi é o coeficiente de valor do serviço ecossistêmico do mangue (em $) e 

n é o número total de serviços ecossistêmicos. 

O preço de mercado foi considerado o preço do crédito de carbono praticado nos 

últimos anos no Brasil, no valor de USD $24,00 (vinte e quatro dólares americanos), 

conforme discutido por Ricke et al. (2018) que avaliaram o preço social do carbono no 

mundo considerando o aspecto social e econômico de cada região utilizando modelos 

matemáticos para projeções até 2020. Este valor foi adotado para todos os anos de 

análise, sofrendo correção cambial entre as épocas (Tabela 6). 

Os cálculos da valoração e os resultados foram realizados adotando o Dólar 

americano (USD) como moeda padrão, visto que este é utilizado internacionalmente 

para possibilitar relações e comparações com outros índices e trabalhos publicados. 

Como este trabalho, também se propôs a relacionar a valoração ambiental do estoque 

de carbono nas florestas de mangue com o PIB dos municípios e da Baixada Santista, 

o qual é dado em moeda local – Real brasileiro (BRL) – foram adotadas taxas de 

câmbio para conversão de BRL para USD. Estas taxas foram obtidas de dados 

públicos do Banco Central do Brasil, para cada ano abordado de 1991, 2000, 2010 e 

2018 (Tabela 6), considerando o câmbio médio do valor de venda da moeda em 

dezembro de cada ano, visto que o PIB dos munícios são estimados nesta época.  

É importante ressaltar que em 1991, a moeda corrente no Brasil era o Cruzeiro 

(Cr$) – que vigorou até 1994 - e que para este estudo todos os valores monetários 
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abordados para 1991, como o PIB municipal e o PIB per capita foram convertidos para 

o Real (BRL). Foi utilizado a série do Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) 

do IBGE para conversão dos valores em Cruzeiro (Cr) de dezembro de 1991 para 

BRL de janeiro de 2019, adotando a conversão de Cr$1.000,00 equivalente à BRL $ 

7,96 (FEE 2020). 

Tabela 6. Taxas de Câmbio adotadas para conversão da valoração ambiental para os anos de 1991, 
2000, 2010 e 2018 a partir de dados do Banco Central do Brasil. 

Ano 
Câmbio para USD $1,00  
(um dólar americano) 

1991¹ BRL $ 7,62 

2000 BRL $ 1,96 

2010 BRL $ 1,69 

2018 BRL $ 3,89 

Nota: ¹O câmbio médio foi de Cr$957,87. 

A valoração abrangeu os anos de 1991, 2000, 2010 e 2018, sendo o valor do 

crédito de carbono adotado como preço de mercado. É importante notar que o crédito 

de carbono foi criado como ferramenta para mitigação de emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) em 1997, sendo efetivamente implementado a partir do ano de 2004 

(UNEP 2007), todavia, este estudo estimou o valor deste serviço ecossistêmico para 

anos anteriores a criação do crédito de carbono considerando as mesmas premissas. 

O valor estimado do estoque de carbono nas florestas de mangue para cada ano 

foi correlacionado com a participação no PIB municipal e a com a densidade 

demográfica destes municípios. O PIB dos municípios da Baixada Santista para os 

anos de 2000, 2010 e 2018 foram obtidos através de revisão de dados do IBGE, que 

é o órgão nacional responsável por consolidar e estimar tais aspectos econômicos 

(IBGE 2018). Sendo que o PIB de 2018 até a época de conclusão deste estudo (abril 

de 2020) não havia sido publicado, fazendo assim a adoção do PIB de 2017. Enquanto 

para o ano de 1991, o PIB municipal foi estimado baseado no número de habitantes 

de cada município e seu respectivo PIB per capita (já convertido em BRL) fornecido 

pelo Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD et al. 2020), uma vez que para este 

ano não foi identificado levantamento publicado pelo IBGE (Anexo III).  
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4. RESULTADOS 

A Baixada Santista totalizou 11.182,81 hectares de floresta de mangue em 2018. 

Dentre os nove municípios, apenas Mongaguá não apresentou área de mangue entre 

os anos investigados, enquanto os municípios localizado ao norte da Baixada 

Santista, que envolve Santos, Bertioga, Cubatão, São Vicente e Guarujá abrangem 

79,5% das floresta de mangue da região (Tabela 8).  

Entre os anos de 1991 a 2018, a Baixada Santista perdeu 1,57% (ANOVA g.l=3; 

F= 414,3; p<0,001) de área de floresta de mangue (Tabela 7), representando uma 

redução de 177,16 hectares da área original de 1991. Dentre os oito municípios com 

floresta de mangue,  nenhum apresentou ganho de área de floresta de mangue no 

período de 1991 a 2018 e apenas Peruíbe não apresentou perda de área conforme 

resultados da ANOVA (Tabela 7), sendo que os municípios de Bertioga, Guarujá, 

Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande e Itanhaém foram observadas perda de 

área (Tabela 8). Entre os anos de 1991 a 2018, o município de Praia Grande 

apresentou a maior perda de cobertura de floresta de mangue, (5,04%), acompanhado 

por Cubatão (2,51%), São Vicente (1,98%), Santos (1,68%) e Itanhaém (1,08%). Os 

municípios de Bertioga e Guarujá que estão situado no extremo norte da Baixada 

Santista foram os que apresentaram menor perda de área de mangue (0,26 e 0,47% 

respectivamente) (Tabela 8).  

Tabela 7. ANOVA para a comparação de áreas mapeadas de floresta de mangue nos municípios da 
Baixada Santista entre os anos de 1991, 2000, 2010 e 2018 por meio de geoprocessamento de cenas 
do Landsat obtidas da plataforma EartExplorer da United States Geological Survey (2020). 

 g.l. MS F p 

Bertioga 3 11,490 4,931 <0,032 

Guarujá 3 17,458 9,628 <0,005 

Cubatão 3 1032,800 245,1 <0,001 

Santos 3 1513,300 321,3 <0,001 

São Vicente 3 557,700 526,1 <0,001 

Praia Grande 3 819,500 92,33 <0,001 

Itanhaém 3 43,090 83,09 <0,001 

Peruíbe 3 0,064 0,369 0,778 

Baixada Santista 3 17847,000 414,3 <0,001 

Considerando os períodos decadais analisados, os municípios de Praia Grande, 

Cubatão e Santos apresentaram perda de floresta de mangue em todos os períodos 

comparados, sendo que Praia Grande apresentou maior perda (2,39%) entre 1991 e 

2000, enquanto Cubatão (1,03%) e Santos (1,00%) apresentaram maior perda de área 

entre 2000-2010. 
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O uso do solo das áreas de floresta de mangue suprimidas entre 1991 a 2018 

na Baixada Santista são majoritariamente (57,0%) ocupadas por Ocupação Irregular 

em 2020, acompanhado por infraestruturas Industrial-Portuária (21,1%). Os 

municípios de São Vicente e Praia Grande possuem suas áreas ocupadas em sua 

maior parte por Ocupação Irregular, 92,1% e 80,1% respectivamente. Enquanto 

Santos possui a maior área ocupada (79%) por infraestrutura Industrial-Portuária e 

Itanhaém (74%) por infraestrutura de Utilidade Pública. Nota-se que 12% da área que 

era mangue na Baixada Santista, é atualmente coberta por outra vegetação ou 

inundada por água (Tabela 9).   

Tabela 8. Áreas mapeadas de floresta de mangue nos municípios da Baixada Santista para os anos de 
1991 a 2018 por meio de geoprocessamento de cenas do Landsat obtidas da plataforma EartExplorer 
da United States Geological Survey (2020) e classificação da variação das áreas entre o período, sendo 
classificado como perda ou ganho as variações que apresentaram valor-p <0,05 no Teste de Tukey e 
alteração para valor-p >0,05.  

Município Ano Área (ha) 
Alteração de área 

entre período 
Alteração de 

área (ha)¹ 
Alteração 

de área (%) 
Teste de Tukey  

p 
Classificação 

Bertioga 

1991 1.750,953 - - - - - 
2000 1.748,479 1991-2000 -2,474 -0,141 0,269 ALTERAÇÃO 
2010 1.747,339 2000-2010 -1,140 -0,065 0,798 ALTERAÇÃO 
2018 1.746,430 2010-2018 -0,909 -0,052 0,883 ALTERAÇÃO 

  1991-2018 -4,523 -0,258 0,028 PERDA 

Guarujá 

1991 1.118,301 - - - - - 
2000 1.114,908 1991-2000 -3,392 -0,303 0,059 ALTERAÇÃO 
2010 1.113,338 2000-2010 -1,571 -0,141 0,518 ALTERAÇÃO 
2018 1.113,042 2010-2018 -0,296 -0,027 0,993 ALTERAÇÃO 

  1991-2018 -5,259 -0,471 0,006 PERDA 

Cubatão 

1991 1.676,756 - - - - - 
2000 1.667,868 1991-2000 -8,888 -0,530 0,003 PERDA 
2010 1.650,679 2000-2010 -17,189 -1,031 <0,001 PERDA 
2018 1.634,961 2010-2018 -15,719 -0,952 <0,001 PERDA 

  1991-2018 -41,795 -2,513 <0,001 PERDA 

Santos 

1991 2.815,919 - - - - - 
2000 2.808,339 1991-2000 -7,580 -0,269 0,012 PERDA 
2010 2.780,057 2000-2010 -28,282 -1,007 <0,001 PERDA 
2018 2.768,802 2010-2018 -11,256 -0,405 >0,001 PERDA 

  1991-2018 -47,117 -1,681 <0,001 PERDA 

São 
Vicente 

1991 1.658,734 - - - - - 
2000 1.648,159 1991-2000 -10,575 -0,638 <0,001 PERDA 
2010 1.646,274 2000-2010 -1,885 -0,114 0,192 ALTERAÇÃO 
2018 1.626,089 2010-2018 -20,185 -1,226 <0,001 PERDA 

  1991-2018 -32,645 -1,978 <0,001 PERDA 

Praia 
Grande 

1991 785,136 - - - - - 
2000 766,336 1991-2000 -18,799 -2,394 <0,001 PERDA 
2010 756,967 2000-2010 -9,369 -1,223 0,020 PERDA 
2018 746,158 2010-2018 -10,809 -1,428 0,009 PERDA 

  1991-2018 -38,978 -5,045 <0,001 PERDA 

Itanhaém 

1991 626,502 - - - - - 
2000 625,735 1991-2000 -0,767 -0,122 0,585 ALTERAÇÃO 
2010 619,433 2000-2010 -6,303 -1,007 <0,001 PERDA 
2018 619,728 2010-2018 0,296 0,048 0,956 ALTERAÇÃO 

  1991-2018 -6,774 -1,082 <0,001 PERDA 

Peruíbe 

1991 927,671 - - - - - 
2000 927,335 1991-2000 -0,336 -0,036 0,759 ALTERAÇÃO 
2010 927,571 2000-2010 0,236 0,025 0,896 ALTERAÇÃO 
2018 927,600 2010-2018 0,029 0,003 0,999 ALTERAÇÃO 

  1991-2018 -0,070 -0,008 0,997 ALTERAÇÃO 

Baixada 
Santista 

1991 11.359,97 - - - - - 
2000 11.307,16 1991-2000 -52,812 -0,465 <0,001 PERDA 
2010 11.241,66 2000-2010 -65,501 -0,579 <0,001 PERDA 
2018 11.182,81 2010-2018 -58,848 -0,523 <0,001 PERDA 

  1991-2018 -17716,067 -1,568 <0,001 PERDA 
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Tabela 9. Uso do solo em 2020 das áreas perdidas de floresta de mangue entre 1991 a 2018 dos 
municípios da Baixada Santista mapeadas por sensoriamento remoto de cenas do satélite Landsat 
obtidas da plataforma EarthExplorer da United States Geological Survey (2020) e que teve a perda de 
área validada pela análise de variância (p<0,05). 

 Uso do solo em 2020 

 Moradia 
Regular 

Ocupação 
Irregular 

Industrial - 
Portuária 

Utilidade 
Pública 

Cobertura 
vegetal ou água 

Bertioga 0,2% 12,8% - 2,0% 85,0% 

Guarujá 9,5% 17,5% 2,0% - 71,0% 

Cubatão 2,7% 74,3% - - 23,0% 

Santos  13,0% 79,0% - 8,0% 

São Vicente 7,9% 92,1% - - - 

Praia Grande 19,9% 80,1% - - - 

Itanhaém  13,0% - 74,0% 13,0% 

Baixada Santista 6,8% 57,0% 21,1% 2,9% 12,3% 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) da Baixada Santista ao longo de 1991 a 2018 

cresceu cerca de 588% enquanto a área de floresta de mangue perdia área em sete 

dos nove municípios da região (Tabela 8). Em 2020, cerca de 21% da área de mangue 

suprimidas entre o período de 1991 a 2018 foram ocupadas por infraestruturas 

Industrial-Portuária que correspondem as principais atividades econômicas da região 

(Tabela 9). 

A Baixada Santista apresentou 1.300.340,45 Mg C estocado nas florestas de 

mangue em 2018, sendo que o município de Santos possuía 393.063,71 Mg C, 

correspondendo a 30,2% do estoque total de carbono de toda floresta de mangue da 

Baixada Santista. Por outro lado, o município de Itanhaém detém o menor estoque de 

carbono da região, com 5,5% (72.054,83 Mg C) (Tabela 10). 

As áreas perdidas de floresta de mangue na Baixada Santista entre 1991 a 2018, 

resultaram na emissão de 75.534,41 t CO2 para a atmosfera, que correspondem à 

redução de 20.600,29 Mg de carbono estocado no mangue da região em 1991. A área 

de mangue perdida no município de Santos representou 32,5% das emissões da 

Baixada Santista no período (Tabela 10). 

O valor ambiental do estoque de carbono presente nas florestas de mangue da 

Baixada Santista em 2018 foi de USD $114.429.959,86, sendo cerca de USD $1,8 

milhões a menos que o valor estimado para 1991, tendo reflexo direto da redução do 

estoque de carbono. O estoque de carbono no município de Itanhaém (USD 

$6.340.824,78) obteve o menor valor ambiental enquanto o município de Santos o 

maior (USD $34.589.606,69) (Tabela 10). 
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O valor econômico do estoque de carbono na Baixada Santista representou 

cerca de 0,73% do PIB regional do ano de 2018. Destacando a representatividade do 

estoque de carbono no PIB Municipal dos municípios de Bertioga (5,09%), Peruíbe 

(2,74%) e Itanhaém (1,33%). Quanto ao PIB per capita temos um potencial de 

aumento de 1,20% para a Baixada Santista em 2018 (Tabela 10).  

Tabela 10. Variação do estoque de carbono e valoração ambiental das áreas mapeadas de floresta de 
mangue nos municípios da Baixada Santista para os intervalos entre os anos de 1991-2000, 2000-2010 
e 2010-2018 correlacionando com o potencial de participação no Produto Interno Bruto dos municípios. 

M
u

n
ic

íp
io

 

Ano 

Estoque de 

carbono 

(Mg C) 

Variação do 

estoque de 

carbono 

(Mg C)¹ 

Emissão de CO2 

por variação de 

mangue 

(t CO2) 

Valoração do 

Estoque de 

Carbono 

(USD $) 

Potencial de 

Participação 

no PIB 

Municipal 

Aumento do 

PIB per 

capita 

B
e

rt
io

g
a
 1991 239.626,76 - 878.631,47 21.087.155,18 ² ² 

2000 239.288,14 -338,63 877.389,84 21.057.356,18 19,21% 34,68% 

2010 239.132,17 -155,97 876.817,95 21.043.630,90 3,24% 16,56% 

2018 239.007,81 -124,36 876.361,98 21.032.687,60 5,09% 7,45% 

G
u

a
ru

já
 1991 117.795,79 - 431.917,88 10.366.029,08 6,68% 4,92% 

2000 117.438,45 -357,33 430.607,67 10.334.584,03 1,00% 1,71% 

2010 117.273,01 -165,45 430.001,03 10.320.024,82 0,39% 0,86% 

2018 117.241,87 -31,14 429.886,84 10.317.284,15 0,47% 0,90% 

C
u

b
a

tã
o

 1991 158.455,08 - 581.001,96 13.944.047,02 21,14% 1,24% 

2000 157.615,19 -839,89 577.922,35 13.870.136,40 0,88% 5,41% 

2010 155.990,84 -1.624,35 571.966,41 13.727.193,94 0,25% 0,75% 

2018 154.505,41 -1.485,43 566.519,84 13.596.476,14 0,43% 0,56% 

S
a

n
to

s
 1991 399.752,52 - 1.465.759,24 35.178.221,80 5,04% 2,17% 

2000 398.676,50 -1.076,02 1.461.813,83 35.083.531,85 1,49% 1,29% 

2010 394.661,59 -4.014,91 1.447.092,48 34.730.219,54 0,43% 1,27% 

2018 393.063,71 -1.597,87 1.441.233,61 34.589.606,69 0,60% 0,99% 

S
ã

o
 

V
ic

e
n

te
 1991 145.763,69 - 534.466,85 12.827.204,43 5,14% 0,43% 

2000 144.834,36 -929,32 531.059,33 12.745.424,03 2,04% 1,31% 

2010 144.668,72 -165,65 530.451,96 12.730.847,08 0,64% 1,76% 

2018 142.894,93 -1.773,79 523.948,08 12.574.753,90 0,94% 1,46% 

P
ra

ia
 

G
ra

n
d

e
 1991 102.991,52 - 377.635,59 9.063.254,04 8,79% 1,33% 

2000 100.525,49 -2.466,03 368.593,46 8.846.242,97 1,60% 2,21% 

2010 99.296,45 -1.229,04 364.086,98 8.738.087,59 0,45% 1,36% 

2018 97.878,56 -1.417,89 358.888,06 8.613.313,34 0,50% 1,02% 

It
a

n
h

a
é
m

 1991 72.842,43 - 267.088,91 6.410.133,77 17,53% 4,95% 

2000 72.753,25 -89,18 266.761,92 6.402.286,12 3,65% 4,50% 

2010 72.020,45 -732,80 264.074,98 6.337.799,63 1,23% 3,11% 

2018 72.054,83 34,38 264.201,03 6.340.824,78 1,33% 2,84% 

P
e

ru
íb

e
 1991 107.858,79 - 395.482,24 9.491.573,70 33,22% 3,90% 

2000 107.819,73 -39,07 395.338,99 9.488.135,88 7,41% 8,54% 

2010 107.847,20 27,48 395.439,75 9.490.553,95 2,47% 6,40% 

2018 107.850,61 3,41 395.452,25 9.490.854,08 2,74% 5,68% 

B
a
ix

a
d

a
 

S
a

n
ti

s
ta

 1991 1.320.940,75  4.843.449,41 116.242.785,74 8,51% 65,76% 

2000 1.314.799,79 -6.140,96 4.820.932,57 115.702.381,61 1,74% 2,18% 

2010 1.307.183,28 -7.616,51 4.793.005,35 115.032.128,36 0,52% 1,50% 

2018 1.300.340,45 -6.842,82 4.767.914,99 114.429.959,86 0,73% 1,20% 

¹Variação comparada ao ano anterior. ² Valor não calculado devido ao município de Bertioga ter sido 
emancipado em maio de 1991. 

Os valores econômicos agregados ao estoque de carbono nos mangues da 

Baixada Santista em 2018 foram estimados em USD $114 milhões com um potencial 
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de representatividade de 0,73% do PIB regional, enquanto a área de mangue em 1991 

tinha o potencial de 8,48% do PIB da época. Essa redução, apesar de ter havido uma 

redução na área de mangue, deve-se considerar que o PIB regional entre estes anos 

variou cerca de 600%.  

A perda de área de floresta (177,16 ha) de mangue na Baixada Santista entre o 

período de 1991 a 2018 variou em função ao crescimento econômico e o aumento 

demográfico da região, em especial entre os anos de 2000 e 2010 em que a perda de 

área de mangue foi maior enquanto o PIB iniciou uma forte crescente (Figura 8). A 

densidade demográfica apresentou uma proporcionalidade inversa a variação de 

floresta de mangue (Figura 9). 

 

Figura 8. Alteração da área de floresta de mangue em função ao crescimento do Produto Interno Bruto 
da Baixada Santista para o período de 1991 a 2018 por meio de dados obtidos do mapeamento da 
região e do IBGE. 
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Figura 9. Alteração da área de floresta de mangue em função a densidade demográfica da Baixada 
Santista para o período de 1991 a 2018 por meio de dados obtidos do mapeamento da região e do 
IBGE. 

O município de Santos possui cerca de 141,962 Mg C.ha-¹, acompanhado de 

Bertioga (136,855 Mg C.ha-¹) e Praia Grande (131,177 Mg C.ha-¹), implicando também 

nos maiores valores econômicos. Por outro lado, os municípios de São Vicente e 

Cubatão representaram o menor estoque de carbono por área (Tabela 11). 

Quanto a valoração do estoque de carbono por hectare para cada município, 

Bertioga e Santos possuem os maiores valores de USD $12.043,24.ha-¹ e USD $ 

12.492,63.ha-¹, respectivamente, enquanto o município de São Vicente e Cubatão 

apresentaram o valor de USD $ 7.733,13.ha-¹ e USD $ 8.316,06.ha-¹, respectivamente 

(Tabela 11).  

Tabela 11. Estoque médio de carbono e valoração econômica média por área de floresta de mangue 
por município da Baixada Santista 

Município 

Estoque médio de carbono 

por área de mangue  

(Mg C . ha-¹) 

Valoração média do Estoque de 

Carbono por área de mangue  

(USD $ . ha-¹) 

Bertioga 136,855                                       12.043,24  

Guarujá 105,335                                        9.269,45  

Cubatão 94,501                                        8.316,09  

Santos 141,962                                      12.492,63  

São Vicente 87,876                                        7.733,13  

Praia Grande 131,177                                      11.543,55  

Itanhaém 116,268                                      10.231,62  

Peruíbe 116,268                                      10.231,62  

Baixada Santista 116,280                                      10.232,67  
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5. DISCUSSÃO 

A Baixada Santista possuía 4,68% de seu território coberto por floresta de 

mangue em 2018, com queda de 1,57% em relação a 1991. Esta supressão é menor 

que a taxa de perda anual global que varia entre 0,16% e 0,39% ao ano (Hamilton e 

Casey 2016), que se aplicado a Baixada Santista resultaria em uma queda de mangue 

de 4,4% a 10,4% considerando o mesmo período deste estudo, e menor ainda que a 

taxa de perda anual do sudeste asiático (3,58%-8,08%) que abriga metade do 

inventario mundial de florestas de mangue. No nosso estudo era esperado encontrar 

uma perda menor do que a média global, visto que nosso objetivo foi avaliar a perda 

recente de mangue, a partir de 1991. Neste caso, a avaliação ocorreu quando a 

Baixada Santista já tinha tido seu processo de urbanização e, consequentemente, 

remoção das áreas pristinas ocorridas nas décadas anteriores. Nos estudos globais 

estão incluídas áreas pristinas que, quando removidas, representam porcentagens 

mais elevadas. Assim, este estudo destaca que, mesmo o remanescente de mangue 

pós período de urbanização na Baixada Santista encontra-se ainda sob pressão de 

perda de área de forma oposta ao que se espera para o desenvolvimento sustentável.  

O presente estudo não identificou cobertura de floresta de mangue no município 

de Mongaguá, corroborando com os estudos de Lamparelli e Moura (1999) e ICMBio 

(2018) que também não constataram este tipo de vegetação. Dentre os oito 

municípios da Baixada Santista que possuem floresta de mangue, não foi mapeada 

aumento da área de mangue no período entre 1991 a 2018, nos mostrando que o 

crescimento e recuperação natural destas florestas podem estar comprometidos na 

Baixada Santista. A ausência de crescimento pode indicar a limitação de espaço 

disponível para regeneração do mangue, que estaria limitado pela ocupação urbana 

adjacente.  

Os resultados revelaram que as áreas de florestas de mangues suprimidas nos 

municípios de Bertioga e Guarujá entre 1991 e 2018 estão ocupadas, 

majoritariamente, por cobertura vegetal não classificada como mangue ou lamina 

d’água que sugere processos de alteração de habitats como resultado de impactos 

antrópicos como alargamento da calha dos rios na região, ou mesmo devido aos 

efeitos da mudança do clima como aumento do nível do mar, de forma similar ao 

observado no sudeste asiático (Giri et al. 2008). 
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A atividade industrial e portuária representou cerca de 57% do PIB da Baixada 

Santista em 2018. Esta atividade está presente principalmente na região de Santos, 

Cubatão e Guarujá, sendo responsável pela 79% da perda de mangue em Santos.  

Porém não houve uma relação clara do aumento do PIB municipal com a perda de 

área para os demais municípios, como o caso de Guarujá que possui o terceiro maior 

PIB da região e perdeu 3% de todo mangue perdida na Baixada Santista, 

corroborando com Nzunda e Midtgaard (2017) que reportaram que um PIB mais 

elevado não resulta necessariamente em desmatamento mais alto na Tanzânia. 

Ao associarmos a densidade demográfica dos municípios da Baixada Santista 

com a perda de floresta de mangue entre 1991 e 2018, identificamos uma redução 

contínua da área de mangue enquanto a densidade demográfica aumentou. Os 

municípios de São Vicente e Praia Grande foram os que a ocupação das áreas de 

mangue suprimidas representaram 100% por construções para fins de moradia, sendo 

majoritariamente por Ocupação Irregular (Tabela 9). Isto pode-se relacionar ao 

histórico de ocupação como municípios-dormitórios e sendo duas das maiores 

densidade demográficas da Baixada Santista. Além disso, demonstra a necessidade 

de uma avaliação e tomada de decisão que considerem as esferas sociais e 

ambientais em conjunto.  

A relação da densidade demográfica com a perda de área de mangue pode ser 

plausível para a região de estudo, visto que a ocupação atual em 2020 das áreas de 

mangue degradadas nos mostraram que a expansão urbana por meio de construção 

de moradias representa 63,7% da área total degradada (57,0% por Ocupação 

Irregular e 6,8% por Moradia Regular) corroborando com Tuholske et al. (2017) que 

encontraram uma relação significativa entre o crescimento urbano e perda de mangue 

em Honduras. Por outro lado, contrariando as conclusões de Nzunda e Midtgaard 

(2017) que reportaram que o aumento da densidade populacional não associa-se 

necessariamente a perda de mangue. Ressalvando que a ocupação atual por 

moradias regular ou ocupação irregular não determina conclusivamente que foi essa 

a razão do desmatamento original. 

O mapeamento da área de mangue suprimida e ocupada por “Ocupação 

Irregular” na Baixada Santista, deve-se ponderar que estas ocupações passam a 

designar aquelas moradias ou loteamentos ilegais que, embora apresentados 

inicialmente aos órgãos de licenciamento e regularização competentes para 

aprovação, por alguma razão legal, administrativa ou urbanística tornaram-se 
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"irregulares" durante a implantação, podendo ter refletido em um número maior de 

moradias que o previsto e logo confrontando com área de preservação permanente, 

como manguezais. Desse modo, é importante ressaltar que a classificação da 

ocupação atual do solo entre Moradia Regular e Ocupação Irregular deve ser avaliada 

em uma maior escala temporal para resultados mais conclusivos, no entanto, este 

estudo possibilitou a introdução a está discussão.  

Informações detalhadas sobre a atual ocupação de áreas de mangue degradada 

são necessárias para que seja identificado e avaliado os agentes e atividades 

supressoras de florestas de mangue, uma vez que estes agentes e atividades seguem 

determinadas demandas e necessidades regionais, como na Malásia e em Myanmar 

onde a produção de óleo de palma e a produção de arroz (Richards e Friess 2016), 

respectivamente, oferecem riscos a conservação do mangue devido a demanda local 

por estes produtos. O presente estudo revelou que a demanda por moradias mais 

acessíveis em bairros e loteamento regulares em função ao aumento da população 

da Baixada Santista, bem como possível falhas no planejamento urbano e na 

fiscalização de implementações de obras, podem ter sido fatores motivadores para a 

ocupações irregulares em áreas de mangue.  

O estoque de carbono nas floresta de mangue por área estimados para a 

Baixada Santista (116,28 Mg C.ha-¹) estão inseridos entre os valores encontrados 

(179,13 - 59,12 Mg C.ha-¹) em outras regiões do mundo (Tabela 12), evidenciando 

que a distribuição geográfica (vide latitude), espécies de mangue e densidade dos 

indivíduos influenciam no estoque de carbono nas florestas. Esta diversidade do 

estoque de carbono nas regiões corroboram com o levantamento do estoque de 

carbono global em mangues realizado por Hutchison et al. (2014) que destaca a alta 

variabilidade do fluxo e estoque de carbono sobre o solo nestas florestas. 

Tabela 12. Comparação do estoque de carbono em floresta de mangue do atual estudo com outras 
publicações (Mackey 1993; Sathirathai 1998; Komiyama et al. 2005; Estrada et al. 2015; Rodriguez et 
al. 2019) 

Referência Local do estudo Latitude 

Estoque de Carbono 

em floresta de 

mangue (Mg C . ha-¹) 

Presente estudo Baixada Santista - Brasil 23-24 Sul 116,28 

Estrada et al., (2015) Sepetiba - Brasil 23 Sul 179,13 

Komiyama et al., (2005) Tailândia 7-12 Norte 83,61 

Mackey, (1993) Brisbane, Austrália 27 Sul 153,45 

Rodriguez et al., (2019) Salinópolis - Brasil 0-1 Sul 59,12 

Sathitathai, (1998) Tha Poo, Tailândia 9 Norte 165,69 
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O estoque de carbono considerou a biomassa do mangue vivo sobre e sob o 

solo, no entanto, já é bem discutido o potencial de estoque de carbono no solo de 

manguezais pois recebem grandes cargas anuais de sedimentos (Adame e Fry 2016), 

os quais são conhecidos como blue carbon por estarem geralmente submersos na 

água salobra. Sitoe et al. (2014) reportou em seu estudo realizado em uma área de 

mangue em Moçambique uma média de 160,0 Mg C.ha-1 no solo (profundidade de 0 

a 100 cm) não considerando raízes, que se aplicado no presente estudo resultaria em 

um acréscimo de 1.789.249,65 Mg C no estoque estimado neste estudo. Desse modo, 

o estoque de carbono nas florestas de mangue da Baixada Santista seriam cerca de 

138% maior ao considerar o carbono estocado no solo.  

O valor econômico do estoque de carbono das florestas de mangue da Baixada 

Santista foi estimado em USD $114.429.959,86 não considerando nenhum custo de 

produção ou manutenção, visto que o mangue é classificado como área de proteção 

permanente e sua conservação é prevista pela Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio 

de 2012 e anteriormente pela Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, sob pena de 

multa no caso de desmatamento com ressalva ao uso de utilidade pública. Visto que 

78,0% da área desmatada de mangue foi ocupada por Ocupação Irregular ou 

infraestrutura Industrial-Portuária que não sugerem a exceção prevista em lei, o custo 

de produção adotado pode ser considerado plausível para a proposta deste estudo.  

O valor ambiental do estoque de carbono da Baixada Santista por hectare de 

floresta de mangue apresentou valores superiores comparado a dois estudos 

realizados em outras regiões (Tabela 13). Essa divergência da valoração nos traz uma 

discussão sobre a adoção de preço de mercado para valoração de estoque de 

carbono, uma vez que os valores de crédito de carbono variam de acordo com a 

certificação obtida, cobenefícios sociais e método aplicado em seus projetos de 

origem.  

Estrada et al. (2015) adotaram o valor médio do crédito de carbono de USD $4,86 

balizado em valores médios de créditos de carbono de projetos do mercado regulado 

e voluntário em 40 países, além de considerar somente o carbono estocado na 

superfície da floresta de mangue, enquanto Rodriguez et al. (2019) adotaram o valor 

médio de USD $20,00 balizado em projetos de mudança do uso de solo do mercado 

regulado, não considerando o mercado voluntário. Já para este estudo, além de ser 
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estimado o estoque de carbono nas florestas de mangue sob e sobre o solo, foi 

adotado o crédito de carbono no valor de USD $24,00 conforme discutido por Ricke 

et al. (2018) visto que este valor considerou o Custo Social do Carbono praticado no 

Brasil usando recentes projeções de modelos climáticos, estimativas empíricas de 

danos econômicos conduzidos pelo clima e projeções socioeconômicas até 2020. 

Tabela 13. Comparação da valoração econômica do estoque de carbono em floresta de mangue da 
Baixada Santista com outras publicações (Estrada et al. 2015; Rodriguez et al. 2019) 

Referência Local do estudo 
Valoração do Estoque de Carbono 

por área de mangue (USD $ . ha-¹) 

Presente estudo Baixada Santista, 

Brasil 
10.232,67 

 Bertioga, Brasil 12.043,24 

 Guarujá, Brasil 9.269,45 

 Cubatão, Brasil 8.316,09 

 Santos, Brasil 12.492,63 

 São Vicente, Brasil 7.733,13 

 Praia Grande, Brasil 11.543,55 

 Itanhaém, Brasil 10.231,62 

 Peruíbe, Brasil 10.231,62 

Rodriguez et al., (2019) Salinópolis, Brasil 3.525,43 

Estrada et al., (2015) Sepetiba, Brasil 1.035,99 

 

Barbier e Cox (2003) reportaram que o aumento do PIB per capita está associado 

com a manutenção ou aumento da área de mangue, que não foi observada pelo 

presente estudo. Os municípios de Praia Grande e Cubatão foram dois dos que 

perderam mais área de floresta de mangue e os mesmo que apresentam maior 

aumento do PIB per capita entre 1991 e 2018, junto com o município de Bertioga que 

perdeu menos área, não possibilitando concluir uma relação plausível entre o PIB per 

capita e a área de mangue destes municípios. Barbier e Cox (2003) discorre sobre o 

PIB per capita considerando uma dinâmica populacional estável, menos denso 

demograficamente, enquanto a área do presente estudo nos traz só na última década 

um aumento de 9,9% da população. 

O estoque de carbono nas florestas de mangue da Baixada Santista representa 

um potencial ativo econômico para a região, uma vez que projetos ambientais que 

geram créditos de carbono podem ter um elevado custo de implementação. Autores 

tem discutidos que projetos de REDD em floresta de mangue se tornam menos 
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onerosos ao comparar com projetos de redução de emissão de CO2 no setor industrial 

e de energia, se o valor por crédito de carbono gerado for acima de USD $ 10,00 

(Siikamäki et al. 2012). Dado que este estudo estimou o estoque de carbono balizado 

no valor de USD $24,00 o crédito de carbono, sugere-se a conservação de florestas 

de mangue, e se associarmos aos demais serviços ecossistêmicos das florestas de 

mangue, o valor ambiental se torna maior.  

A área perdida entre 1991 e 2018 corresponde a 177,16 hectares de floresta de 

mangue, que poderiam gerar cerca USD $ 1,8 milhões associados ao estoque de 

carbono para a Baixada Santista. Por outro lado, a restauração desta área perdida 

teria um custo de USD $885.800,00 a USD $1.771.600,00 para a região, conforme 

valores médios de restauração de mangue discutidos por Adame et. al (2015) e 

Barbier (2007). Dado que se ainda consideramos a compensação das emissões de 

CO2 oriundas da mudança do uso do solo pelo desmatamento por meio de aquisição 

de créditos de carbono teríamos um custo adicional de USD $ 1.812.825,88 (Ricke et 

al. 2018). 

A valoração ambiental do estoque de carbono discutido pode ser adotada pelos 

governos regionais visando criar ou implementar mecanismos de conservação e 

restauração de floresta de mangue contribuindo diretamente com a preservação do 

ecossistema de manguezal, uma vez que a perda de floresta de mangue apesar de 

ter se apresentado menor que a média global, ainda continua. Dentre estes 

mecanismos, a valoração do estoque de carbono propôs subsidiar a implementação 

de projetos REDD nas florestas de mangue remanescentes na Baixada Santista para 

geração de créditos de carbono, que vem sendo discutida e demonstrada como um 

meio efetivo para a conservação deste ecossistemas (Siikamäki et al. 2012; Locatelli 

et al. 2014; Salles et al. 2017).  

Com relação ao impacto econômico da perda de mangue, é importante destacar 

que este estudo foi concentrado apenas nos serviços ecossistêmicos de sequestro de 

CO2 e estoque de carbono fornecido pelas florestas de mangue. Portanto, é 

importante levar em consideração todos os demais serviços ecossistêmicos como a 

proteção costeira contra ondas (Barbier 2016; Blankespoor et al. 2017), controle da 

acidificação do oceano (Camp et al. 2016), extrativismo de marisco e caranguejos que 

poderiam gerar cerca de USD $49.905,77 ha-1.ano-1 (Carvalho et al. 2018) para a 

Baixada Santista. Logo, o valor ambiental agregado dos manguezais na Baixada 

Santista é ainda muito maior do que o demonstrado no presente estudo, dando 
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suporte a necessidade de políticas públicas para conservação dos manguezais na 

região.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo revelou que a área de floresta de mangue na Baixada Santista 

perdeu 1,57% de sua área entre 1991 a 2018 sendo majoritariamente ocupada por 

Ocupação Irregular em 2020. Em 2018, a Baixada Santista totalizou uma área de 

11.182,81 hectares de floresta de mangue, responsável por armazenar cerca de 

1.300.340,45 Mg C sobre e sob o solo. A valoração do estoque de carbono das 

florestas de mangue associado apenas com o sequestro de CO2 atmosférico resultou 

no montante de USD $ 114.429.959,86 em potencial ativo ambiental que, somado a 

todos os demais serviços ecossistêmicos não avaliados, pode servir de subsídios para 

conservação deste ecossistema.  

Desse modo, as florestas de mangues se mostraram importantes armazéns de 

carbono e sumidouros de CO2 atmosférico que corroboram diretamente com a 

redução do efeito estufa e a mudança do clima, além de possuírem um alto valor 

econômico agregado para estes serviços ecossistêmicos que devem ser associados 

aos demais serviços ecossistêmicos providos pelos manguezais. Mecanismos como 

o REDD se mostra como um meio de conservação de mangues e geração de receita 

municipal a partir da geração de crédito de carbono, podendo complementar planos 

efetivos de gestão costeira para a Baixada Santista.   
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ANEXO I 

Anexo I. Características e carbono estocado das espécies arbóreas de mangue da Baixada Santista. 

Espécie Município Bertioga Guarujá Cubatão Santos São Vicente 
Praia 

Grande 
Itanhaém Peruíbe 

Avicennia 

schaueriana 

(mangue 

branco) 

Densidade 

(indivíduos . 

ha-¹) 

5058 1213 2827 2880 229 2140 2391 2391 

DAP (cm) 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 

Biomassa (g) 

tronco e 

folhas 

182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 

Biomassa (g) 

raízes 
40399,09 40399,09 40399,09 40399,09 40399,09 40399,09 40399,09 40399,09 

Biomassa 

total (g) 
40581,80 40581,80 40581,80 40581,80 40581,80 40581,80 40581,80 40581,80 

Carbono 

estocado (kg 

C por ind.) 

15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 

Carbono 

estocado (kg 

C por ha.) 

80107,91 19211,33 44773,64 45613,04 3626,87 33893,03 37868,33 37868,33 

Laguncularia 

racemosa 

(mangue 

preto) 

Densidade 

(indivíduos . 

ha-¹) 

285 373 304 570 426 880 473 473 

DAP (cm) 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 

Biomassa (g) 

tronco e 

folhas 

463,85 463,85 463,85 463,85 463,85 463,85 463,85 463,85 

Biomassa (g) 

raízes 
256099,45 256099,45 256099,45 256099,45 256099,45 256099,45 256099,45 256099,45 

Biomassa 

total (g) 
256563,30 256563,30 256563,30 256563,30 256563,30 256563,30 256563,30 256563,30 

Carbono 

estocado (kg 

C por ind.) 

100,09 100,09 100,09 100,09 100,09 100,09 100,09 100,09 

Carbono 

estocado (kg 

C por ha.) 

28524,9 37332,64 30426,61 57049,89 42637,28 88077,02 47341,40 47341,40 

Rhizophora 

mangle 

(mangue 

preto) 

Densidade 

(indivíduos . 

ha-¹) 

1781 3079 1218 2480 2626 581 1960 1960 

DAP (cm) 16,13 16,13 16,13 16,13 16,13 16,13 16,13 16,13 

Biomassa (g) 

tronco e 

folhas 

200,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,91 

Biomassa (g) 

raízes 
40399,64 40399,64 40399,64 40399,64 40399,64 40399,64 40399,64 40399,64 

Biomassa 

total (g) 
40600,55 40600,55 40600,55 40600,55 40600,55 40600,55 40600,55 40600,55 

Carbono 

estocado (kg 

C por ind.) 

15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 

Carbono 

estocado (kg 

C por ha.) 

28222,20 48790,66 19300,75 39298,74 41612,30 9206,68 31058,68 31058,68 
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ANEXO II 

Anexo II. Variação da área de floresta de mangue entre períodos para os municípios da Baixada Santista. 

  Bertioga Guarujá Cubatão Santos 
São 

Vicente 

Praia 

Grande 
Itanhaém Peruíbe 

Baixada 

Santista 

Variação 

negativa 

de Mangue 

(hectare) 

1991-

2000 
0,319 0,039 7,833 6,888 7,301 2,987 3,562 10,21 39,140 

2000-

2010 
0,721 2,316 9,092 16,805 45,502 3,637 8,057 5,479 91,609 

2010-

2018 
0,328 0,336 15,787 10,716 36,186 3,421 3,211 4,717 74,702 

Variação 

Positiva de 

Mangue 

(hectare) 

1991-

2000 
0,365   0 5,708 0,007  3,387 9,467 

2000-

2010 
   5,742 22,04 0,287  6,869 34,938 

2010-

2018 
0,51   0,803  0,662  5,873 7,848 

Balanço 

da 

variação 

de área de 

mangue 

(hectare) 

1991-

2000 
0,046 -0,039 -7,833 -6,888 -1,593 -2,98 -3,562 -6,823 -29,673 

2000-

2010 
-0,721 -2,316 -9,092 -11,063 -23,462 -3,35 -8,057 1,39 -56,671 

2010-

2018 
0,182 -0,336 -15,787 -9,913 -36,186 -2,759 -3,211 1,156 -66,854 
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ANEXO III 

Município Ano 
Território 

(km²)¹  
Área de 

Mangue (km²) 
Alteração de 

Mangue  
População 

(hab.)¹ 

Densidade Demográfica 

(hab.km
-2

) 

Taxa de 
Ocupação  

PIB (x1000)³ 
(R$) 

Crescimento do 
PIB compara ao 

ano anterior 

PIB per 
capita (R$) 

Crescimento 
econômico per capita  

Bertioga 1991 491,55 17,41 
 

16.985 34,55  119.024,77  7.007,64  
 2000 491,55 17,41 0,003% 30.039 61,11 76,86% 214.821,00 80,48% 7.151,40 2,05% 
 2010 491,55 17,40 -0,041% 47.645 96,93 58,61% 1.097.980,00 411,11% 23.045,02 222,24% 
  2018 491,55 17,40 0,010% 59.297 120,63 24,46% 1.606.552,93 46,32% 27.093,33 17,57% 

Guarujá 1991 144,79 11,16 
 

210.207 1.451,77  1.182.439,60  5.625,12  
 2000 144,79 11,16 -0,003% 264.812 1.828,89 25,98% 2.019.675,00 70,81% 7.626,83 35,59% 
 2010 144,79 11,13 -0,208% 290.752 2.008,04 9,80% 4.443.142,00 119,99% 15.281,55 100,37% 
  2018 144,79 11,13 -0,030% 315.563 2.179,39 8,53% 8.589.741,43 93,33% 27.220,37 78,13% 

Cubatão 1991 142,88 17,16 
 

91.136 637,85  502.666,08  5.515,56  
 2000 142,88 17,08 -0,457% 108.309 758,05 18,84% 3.087.521,00 514,23% 28.506,60 416,84% 
 2010 142,88 16,99 -0,532% 118.720 830,91 9,61% 9.466.000,00 206,59% 79.733,83 179,70% 
  2018 142,88 16,83 -0,929% 128.748 901,10 8,45% 12.336.913,50 30,33% 95.822,18 20,18% 

Santos 1991 281,03 27,97 
 

411.938 1.465,80  5.314.642,82  12.901,56  
 2000 281,03 27,90 -0,246% 417.983 1.487,31 1,47% 4.605.213,00 -13,35% 11.017,70 -14,60% 
 2010 281,03 27,79 -0,397% 419.400 1.492,35 0,34% 13.546.943,00 194,17% 32.300,77 193,17% 
  2018 281,03 27,69 -0,357% 434.742 1.546,94 3,66% 22.532.671,80 66,33% 51.829,99 60,46% 

São 
Vicente 

1991 148,10 16,58 
 

268.618 1.813,76  1.902.750,23  7.083,48  

2000 148,10 16,57 -0,096% 303.551 2.049,64 13,00% 1.223.971,00 -35,67% 4.032,18 -43,08% 
 2010 148,10 16,33 -1,416% 332.445 2.244,73 9,52% 3.360.635,00 174,57% 10.108,85 150,70% 
  2018 148,10 15,97 -2,215% 360.380 2.433,36 8,40% 5.204.306,34 54,86% 14.441,16 42,86% 

Praia 
Grande 

1991 149,25 7,63 
 

123.492 827,40  785.646,22  6.361,92  

2000 149,25 7,60 -0,391% 193.582 1.297,01 56,76% 1.083.724,00 37,94% 5.598,27 -12,00% 
 2010 149,25 7,57 -0,441% 262.051 1.755,75 35,37% 3.276.663,00 202,35% 12.503,91 123,35% 
  2018 149,25 7,54 -0,365% 310.024 2.077,17 18,31% 6.688.613,69 104,13% 21.574,50 72,54% 

Mongaguá 1991 143,21 - - 19.026 132,86  102.918,48  5.409,36  
 2000 143,21 - - 35.098 245,09 84,47% 173.401,00 68,48% 4.940,48 -8,67% 
 2010 143,21 - - 46.293 323,26 31,90% 435.874,00 151,37% 9.415,55 90,58% 
  2018 143,21 - - 54.257 378,88 17,20% 986.034,79 126,22% 18.173,41 93,01% 

Itanhaém 1991 601,71 5,94 
 

46.074 76,57  278.688,73  6.048,72  
 2000 601,71 5,91 -0,599% 71.995 119,65 56,26% 344.185,00 23,50% 4.780,68 -20,96% 
 2010 601,71 5,83 -1,364% 87.057 144,68 20,92% 869.873,00 152,73% 9.991,99 109,01% 
  2018 601,71 5,80 -0,551% 98.629 163,91 13,29% 1.855.369,71 113,29% 18.811,60 88,27% 

Peruíbe 1991 326,22 9,27 
 

32.773 100,46  217.705,80  6.642,84  
 2000 326,22 9,20 -0,736% 51.451 157,72 56,99% 250.805,00 15,20% 4.874,64 -26,62% 
 2010 326,22 9,22 0,151% 59.773 183,23 16,17% 649.577,00 159,00% 10.867,40 122,94% 
  2018 326,22 9,23 0,125% 66.572 204,07 11,37% 1.346.871,59 107,35% 20.231,80 86,17% 

RMBS 1991 2428,74 113,11 
 

1.220.249 502,42   10.406.482,72   8.528,16   

  2000 2428,74 112,82 -0,262% 1.476.820 608,06 21,03% 13.003.316,00 24,95% 8.804,94 3,25% 

  2010 2428,74 112,25 -0,502% 1.664.136 685,19 12,68% 37.146.687,00 185,67% 22.321,91 153,52% 

  2018 2428,74 111,58 -0,596% 1.828.212 752,74 9,86% 61.147.075,78 64,61% 33.446,38 49,84% 
Fonte: ¹IBGE. ²PNUD. ³PIB 2018 foi adotado o último PIB divulgado de 2017 
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ANEXO IV 

Anexo IV. Área de cobertura de floresta de mangue mapeada para diferentes datas dos anos de 1991 a 2018 através do 
sensoriamento remoto de cenas do satélite Landsat obtidas na plataforma EarthExplorer da United States Geological Survey 
(2020). 

 
 Área de cobertura de floresta de mangue (hectare) 

Ano 
Data das 

Cenas 
Bertioga Guarujá Cubatão Santos 

São 
Vicente 

Praia 
Grande 

Itanhaém Peruíbe 
Baixada 
Santista 

1991 
 
  

01/06/1991 1748,90 1118,65 1676,07 2816,15 1657,80 784,27 626,59 927,80 11356,22 

04/08/1991 1750,85 1117,06 1675,20 2814,33 1659,20 783,77 626,73 927,25 11354,38 

23/12/1990 1753,11 1119,20 1679,00 2817,28 1659,20 787,37 626,19 927,96 11369,31 

Média 1750,95 1118,30 1676,76 2815,92 1658,73 785,14 626,50 927,67 11359,97 

2000 
 
  

30/04/2000 1748,27 1113,22 1668,14 2808,17 1647,73 765,47 625,49 927,47 11303,96 

25/06/2000 1748,21 1114,40 1670,04 2807,25 1646,99 770,25 626,35 927,42 11310,90 

16/12/1999 1748,96 1117,10 1665,43 2809,60 1649,76 763,29 625,37 927,11 11306,62 

Média 1748,48 1114,91 1667,87 2808,34 1648,16 766,34 625,74 927,33 11307,16 

2010 
 
  

04/05/2010 1747,21 1113,46 1649,94 2779,31 1646,22 757,22 620,62 926,97 11240,94 

24/08/2010 1746,20 1112,39 1648,82 2776,76 1645,44 757,71 619,37 927,96 11234,65 

05/02/2010 1748,61 1114,17 1653,28 2784,10 1647,16 755,97 618,31 927,78 11249,38 

Média 1747,34 1113,34 1650,68 2780,06 1646,27 756,97 619,43 927,57 11241,66 

2018 
 
  

10/05/2018 1745,41 1112,39 1635,13 2770,00 1625,52 744,21 619,39 927,68 11179,72 

26/05/2018 1745,37 1112,39 1633,43 2768,72 1627,11 743,21 620,43 928,05 11178,70 

13/07/2018 1748,51 1114,34 1636,33 2767,69 1625,63 751,06 619,36 927,08 11190,01 

Média 1746,43 1113,04 1634,96 2768,80 1626,09 746,16 619,73 927,60 11182,81 

 

 


